
در آستانه پاییز، هوای تعدادی از شهرهای کشور در وضعیت خطرناک و ناسالم برای همه قرار گرفت

 یاسر مختاری
تابستان در حالی رو به اتمام است که آلودگی 
هـوا همچنـان یـک منبـع تهدیـد کننـده برای 
سالمت شهروندان ایرانی است. این درحالی 
است که به نظر می رسد همچنان چشم انداز 
مثبتـی بـرای کاهـش آلودگـی هـوا در کشـور 

وجود ندارد.
پاییز در حالی فرا می  رسـد که امسـال بیشـتر 
شـهرهای ایـران در جـدال بـا آلودگی هـای 
مختلف ناشـی از ریزگردها، اکسـید گوگرد، 
ازون و ... بودنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه بـه 
گفتـه برخـی از مسـئوالن امسـال بـا توجـه بـه 
باقی مانـدن سـامانه های آلـوده کننـده، امـکان 
دارد امسـال نیـز هـوا روی تمیـز خـود را بـه 
ویـژه در فصـول سـرد بـه مـردم نشـان ندهـد. 
چه بسا همیشه فصول سرد در روزهای غیر 
بارندگـی هـوای آلوده تـری بـه مـردم عرضـه 

کرده اسـت.
تهـران از ابتـدای سـال تـا امـروز تنهـا دو روز 
هـوای سـالم و 93 روز هـوای غیرقابـل قبـول 
داشـته اسـت این در حالی اسـت که 79 روز 
هـوای ناسـالم بـرای گروه هـای حسـاس، 8 
روز ناسـالم، 1 روز بسـیار ناسـالم و 2 روز 
خطرنـاک بـوده اسـت. ایـن در حالـی اسـت 

که در سال گذشه 151 روز هوا در پایتخت 
کشـور قابـل قبـول، 31 روز بـرای گروه هـای 
حسـاس ناسـالم و یک روز هوا ناسـالم بوده 
اسـت. از سـوی دیگر شـهروندان تهرانی در 
طـول سـال گذشـته حتـی یـک روز هـوای 

ناسـالم و خطرنـاک را تجربـه نکردنـد. 

هوای مهران در وضعیت خطرناک، 
اصفهان و سوسنگرد ناسالم

از سـوی دیگـر بسـیاری از کالنشـهرهای 
کشـور نیـز امسـال بـه دالیـل گوناگونـی 
روز  کردنـد.  تجربـه  را  ناسـالمی  هـوای 
گذشـته شـهروندان اصفهان با شـاخص 156 
هـوای ناسـالمی را تنفـس کردنـد. همچنیـن 
سوسنگرد در خوزستان و راور در کرمان نیز 
با شـاخص های 173 هوای ناسـالمی داشـتند. 
شهرستان مهران در استان ایالم نیز با شاخص 
آالیندگـی 373 در وضعیـت خطرناکـی بـود. 
سـایر شـهرهای ایـران در روزهـای پایانـی 
تابسـتان یـا در وضعیـت قابـل قبولـی بودنـد 
یا اینکه هوای آنها در وضعیت ناسـالم برای 
گروه هـای حسـاس بـود. ضمـن اینکـه هفت 

شـهر کشـور نیز هوای سـالمی داشـتند.

با این حال تجربه سـال های گذشـته نشـان 
می دهـد کـه بـا سـرد شـدن هـوا، آلودگـی هم 
بسیاری از نقاط کشور از جمله کالنشهرها و 
شهرهای صنعتی کشور را فرا می گیرد.  این 
موضوع در حالی اسـت که هنوز مشـخص 
نیسـت کـه چـه برنامـه ای بـرای کاهـش  ایـن 
آلودگی ها در دسـتور کار اسـت. با این حال 
بـه گفتـه برخـی از مسـئوالن سـازمان محیـط 
زیسـت، منابـع آلـوده کننـده هـوا همچنـان بر 
سـر جای خود باقی هسـتند، چرا که کاهش 
آلودگی هوا در اولویت هیچ مسئولی نیست.

کاهش آلودگی هوا 
برای کسی اولویت نیست

داریـوش گل علیـزاده سرپرسـت مرکـز ملـی 
هـوا و تغییـر اقلیـم سـازمان حفاظـت محیـط 
زیست در این رابطه گفت: »کاهش آلودگی 
هـوا در اولویـت هیـچ کـس نیسـت بنابرایـن 
نمی تـوان انتظـار هـوای بهتـری داشـت. حتی 
اگر سوخت چ خودروها در کشور استاندارد 
شـود باز هم وضعیت هوا به طور کامل بهتر 
نمی شـود چراکـه 9۴ درصـد تولیـد انـرژی 
کشـور در موتورخانه های منازل، کارخانه ها 

و ... برپایه سـوخت های فسـیلی اسـت.«
وی افـزود: »بـا توجـه بـه بارگـذاری زیـاد 
جمعیت و فعالیت آن ها در کالنشهرها، میزان 
سـرویس دهی بـه ایـن افـراد باعـث از دسـت 
رفتـن منابـع مـی شـود. بایدهـا و نبایدهایـی 
درحوزه محیط زیست وجود دارد. در زمینه 
بایدها می توان به تکالیف در قوانین مدیریت 
پسماند، هوای پاک و حفاظت از خاک اشاره 
کرد. در زمینه نبایدها - نیز که بیش از بایدها 
دارای اهمیت است - می توان به طرح، پروژه 
و مصوبه هـای مغایـر بـا سیاسـت های کاهش 
آلودگی هوا اشـاره کرد. خودرو محور بودن 
کشـور باعث می شـود که وضعیت همیشـه 

همیـن گونـه باقی بماند.«
گل علیـزاده تاکیـد کـرد: »مسـئله و راهـکار 
مشـخص اسـت امـا اجـرا کـردن آن دچـار 
مشـکل اسـت. شـعارها در این زمینه باید به 
تغییر رفتار مسـئوالن و مردم منجر شـود تا 

وضعیـت پیچیده تـر از ایـن نشـود.«
سرپرسـت مرکـز ملـی هـوا و تغییـر اقلیـم 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت آموزش را 
بسـیار دارای اهمیت دانسـت و توضیح داد: 
»آموزش بسیار موضوع مهمی است و نباید 
انتهـای خـط باشـد بلکـه بایـد ابتـدا آمـوزش 

هوا آلوده است؛ مراقب باشیدهوا آلوده است؛ مراقب باشید
گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست: 

کاهش آلودگی هوا در اولویت هیچ کس نیست بنابراین نمی توان انتظار هوای بهتری داشت
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